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La paco revenis, Esperanto revigliĝis

Maya Angelovv, usona verkistino, speciale por "Tempo"
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Mediteranea lnternacia Renkontiĝo en marto

Helpo de Zagreb al Sarajevo

Kiel revenigi Esperanton al Petrinja
Diversaj E-novaĵoj



KURAĜIGAJ VIGLOJ
En Kroatio senteble vigliĝis Ia Esperanta agado, ne nur 

pro la tradicio vigli post la somera paŭzo. Specialan 
spronon al la vigliĝo donis pli favoraj pacaj kondiĉoj.

Duni la pasinta somero la Esperanto-ejoj 
en Amruseva 5, kie Esperanto hejmas jam 50 
jarojn ricevis fizike novan, luman akcenton: 
la muroj de la ejoj estis freŝe farbitaj dank al 
la helpo de la Urba Sekretariejo pri Kulturo.

Tiel ni povis en julio en la freŝe farbitaj 
ejoj akcepti la unuajn internaciajn gastojn - 
la partoprenantojn de SAT-kongreso en Maribor 
(Slovenio), kiuj ekskursis al Kroatio.

La zagrebaj Esperanto-aktivecoj ekfluis per 
la kutimaj fluoj: ekfunkciis novaj kursoj ĉe 
Studenta Esperanto-Klubo (instruas Ana Bere 
kaj Klaus Dahmann).

KEJA fiksis sian atenton al la venontjara 
MIR-o - La Mediteranea Internacia Esperanto- 
Renkontiĝo, enfokusigis la temon "Fabeloj”. 
Por fantazii pri la temo helpos la insulo 
Lošinj.

La jubileanta 50-jara "Bude Borjan" per riĉa 
prelegserio pri la historio de Esperanto, ĝia 
kulturo kaj tute specife, la kroata kontribuo 

al la internacia Esperanto-komunumo cementas 
sian ekzistadon en la kultura vivo de Zagreb. 
Ke ĝi tion sukcese faras pruvas interalie la 
fakto, ke pri ĝiaj kulturaj aktivecoj dum 
septembro kaj oktobro estis filmitaj 8 TV- 
programoj: 4 pri la specifa laboro dela Homama 
sekcio de "Bude Borjan", kiu inspirita per la 
helpo de la germana magiisto Trudni gajigas 
la infanojn post la militaj suferoj kaj tute 
Specife - helpas al la invalidaj infanoj integriĝi. 
Por ili dum tuta semajno okazis eventoj okaze 
de la 50-jara naskiĝtago de la infanlibro "Pipi 
Ŝtrumpolonga". Pli ol mil infanoj de Zagreb 
partoprenis en la festoj por Pipi. Tiun valoran 
kulturan programon helpis realigi la zagreba 
biblioteko Savski Gaj kaj Kulturcentro Velenje 
el Slovenio. Pipi portis nin eĉ sur la titolpaĝon 
de la ĉefa zagreba ĵurnalo "Večernji list". Por 
ke Pipi fariĝu la ĉefa evento de la Intemacia 
Infana Semajno helpis Judita Rey kaj Sonja 
Zubovic.

Ankaŭ la lanĉo de "Asteriks kaj Kleopatro" 
havis sian apartan TV-programon, samkiel la 
Esperantaj rilatoj inter Makedonio kaj Kroatio, 
kiujn laste tempe helpas flegi ankaŭ la virina 
okteto “Lagulinoj”, kiuj ricevis atenton de la 
televido.

La zagreba aktorino Vida Jerman informis 
pri sia Esperanta kariero en granda artikolo 
de Atlas American Express - Novaĵoj legataj 
de 100.000 uzantoj de la servo. "La Esperanta 
damo" kiel titoligis la artikolo multe kontribuis 
por konsideri Esperanton kulture valora ilo.

Plia TV-programo pri la indiana skribo 
pruvis la vastajn kulturajn horizontojn de 
esperantistoj.

Niaj agadoj havas kompare kun tiuj en la 
aliaj mondopartoj specifan sigelon de la milito: 
al la detruita Petrinja, al Vukovar kaj tie 
malaperinta esperantisto, poeto, aktoro, 
kantisto Rene Matoušek ni dediĉis apartajn 
programojn. Dankon al ĉiuj, kiuj kuraĝigis 
nin por realigi ilin.

Ni finis la riĉan jaron 1995 per Zamenhof - 
vespero, en kiu Nikola RaŜiĉ prezentis sian 
sociologian esearon RONDO FAMILIA.

Ni salutas la vastan RONDON FAMILIAN 
tra la mondo, kun espero, ke la packontrakto 
metos punkton al la militsuferoj en nia parto 
de Eŭropo.
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ij legantoj,

Ni salutas vin per nova ekzemplero de Tempo. Ni havas malfacilan militan jaron
1995 malantaŭ ni kaj esperas, ke venas por Esperanto en Kroatio pli bonaj tempoj. 
En 1995 ni sukcesis eldoni nur unu Tempon, sed ni havis multajn kaj diversajn 
agadojn. Espereble vi ŝatos informiĝi pri ili kaj kun ni rigardi returnen: post la 
someraj partoprenoj ĉe diversaj Esperanto-aranĝoj ni autune metis la akcenton al la 
laboro por helpi al restarigo de almenaŭ unu Esperanto-hejmo en la detruita urbo 
Petrinja. Ni omaĝis ankaŭ al nia dum la milito malaperinta kolego Rene Matoušek 
el Vukovar. Nia humanisma agado, kiun helpas interalie nutri la malavara helpo de 
la germana magiisto Trixini, larĝe alvokis la intereson de televido: en la lastaj 
monatoj de la jaro 1995 pli ol dek fojojn estis Esperanto menciita ĉe la televido. Ni 
kronis la jaron per la lanĉo de la libro ' La Rondo Familia" de Nikola Rašić. La jaron
1996 ni eniris kun profesia sekretario - Spomenka Štimec.

Ni ĝoje rigardas al la printempa junulara renkontiĝo MIR-o, kiam Ia mediteranea 
insulo Loŝinj atendas Esperantajn gastojn. Ni esperas post Ia Universala Kongreso en 
Frago povi montri al iuj el vi, kiuj venos sudon, kiom pulsas nia Esperanto- 
komunumo. Estas agrable povi partopreni en la rekonstruo de la lando post la milito 
kaj samtempe senti sin ero de la monda Esperanto-vivo. Dankon al ĉiuj el vi, kiuj 

i helpas al ni plue flegi Esperanton en Kroatio.

Dalibor Brozoviĉ, prezidanto de Kroatia Esperanto Ligo:

Multaj homoj diras al ni: "Esperanto perdis Ia batalon kontraŭ la angla esti dua lingvo por 
la homaro." Nu, tio estas rakonto kiun la homaro jam plurajn fojojn travivis. Ja iame monda 
lingvo estis ankaŭ la babilona, Ia aramea, la greka, la latina kaj la franca. Nun venis la vico 
al la angla, konsiderante ke la konkretaj cirkonstancoj en la mondo donis al ĉiu el tiuj 
unuopaj lingvoj ŝancon, kaj ĉiu el ili pli aŭ malpli frue ĝin perdis sub aliaj cirkonstancoj. Do, 
ekzistas neniu ajn inteligenta aŭ sencohava kialo pensi ke la angla havos pli bonan sorton. 
Esperanto ricevos sian ŝancon nur tiam kiam la konkretaj cirkonstancoj en Ia homaro estos 
tiaj ke ĝi estos la ununura eliro por la lingvistika kaoso sur la planedo. La angla lingvo 
perdos en tiu momento Ia ŝancon kiam ĝi planedanivele travivos la sorton de la germana en 
centra Eŭropo. Antaŭ cent aŭ cent kvindek jaroj, homo promenanta tra Zagreb, Varaždin, 
Ljubljana, Prago, Bratislava kaj preskaŭe eĉ tra Budapeŝto, konstatis en la unua vendejo ke 
la gazetoj estas - germanaj, la menulisto - germana ktp. Se iuj estus dirintaj al li ke post certa 
tempo la civilizo tie uzos ian "kroatan", "slovenan", "slovakan", "ĉeĥan" aŭ simile, li 
respondinte ke tiuj estas fantastoj, iuj idealistoj-revemuloj, ke ili ne vidas la realaĵojn. Tamen 
la fantastoj pravis - kaj la realistoj montriĝis misaŭgurintoj. La saman sorton ĝisvivos ankaŭ 
la angla en tiuj sferoj kie ĝi hodiaŭe estas ilo de la civilizo, kio iam en centra Europo estis 
Ia germana. Ni ne rigardu nur unu veron: hodiaŭe en la mondo ĉiujare pli kaj pli granda 
nombro da homoj regas la anglan. La alia - ege pli grava - flanko de la vero estas ke ili 
regas pli kaj pli malbonan anglan kaj ke ili ĝin bezonas pli kaj pli malmulte en la vivo, por 
pli kaj pli malmultaj funkcioj en la vivo, dum kreskas la nombro de funkcioj de iliaj gepatraj 
lingvoj, ĉu afrikaj aŭ hindaj. Kaj kiam tiu kritika momento pasos, tiam estos ŝanco por 
Esperanto kiel lasta ŝanco en la vico de t.n. mondaj lingvoj, kaj tio okazos tre baldaŭ. I-a 
esenca senco de la esperanta movado estas vivteni Esperanton ĝis tiu momento kaj tiam, 
kiam la homaro troviĝos en totala komunika sufokiĝo, povi diri: "Jen, bonvolu, ni havas por 
vi pretan solvon!" Mi povus pruvi al vi ke realistoj neniam pravas, sed por tio ni bezonus 
iom pli da tempo. Inter la fantastoj estas vere kelkaj fantastoj, "sencerbuloj", sed la ununuraj 
veraj realistoj estas ĉiam kelkaj revemuloj - neniam sobraj realistoj.
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NI PREZENTAS AL VI

LA PREZIDANTARON DE KEL
Prezidanto Dalibor 

Brozovic (1927), lingvisto, 
universitata profesoro, 
membro de Kroatia kaj 
ankaŭ Makedonia 
Akademioj de Sciencoj 
kaj Artoj, nun direktoro 
de Leksikografia Instituto 
en Zagreb. Li 
esperantistigis en 1946, 
tradukis en kaj el Esperanto. Liaj originalaj 
Esperanto-poemoj aperis en "Kroatia 
Esperanta Poemaro" kaj tradukoj en "Kroatia 
Poezio". En Esperanto li publikigis eseon 
"Por la makedona lingvo". Membro de 
Honora Patrona Komitato de UEA.

Vicprezidanto ludita 
Rey-Hudeĉek (1949), 
lernis esperanton en 
Prijedor (Bosnio kaj 
Hercegovino) en 1962. 
Post diplomiĝo ĉe la 
Universitato de Skopje 
ŝi laboris pri kulturo kaj 
Esperanto en Internacia 
Kultura Servo de 1974 
ĝis 1993. En la lastaj jaroj ŝi profesie 
laboras pri la integriĝo de invalidoj en la 
socion. En Esperanto estis publikigita ŝia 
rakonto el la bolivia kultura heredaĵo 
"Rakontoj pri Ekeko".

Dalibor Seatoviĉ - sekretario, studento 

pri lingvistiko en la Universitato de Zagreb. 
En decembro 1995 la sekretarian laboron 
transprenis Spomenka Štimec.

Vjekoslav Morankic (1936) ekonomiisto, 
esperantistigis dum la studentaj jaroj en 
Zagreb. Lia lasta posteno antaŭ la emeritiĝo 
estis la posteno de la financa direktoro de 
DINA-Petrokemija. Li vivas en Rijeka. 
Prezidanto de Esperanto-Klubo en Rijeka, 
A-komitatano de KEL.

Spomenka Stimec 
(1949) lemis Esperanton 
en Varaždin en 1964. 
Post diplomiĝo ĉe la 
Filozofia Fakultato en 
Zagreb ŝi profesie 
laboris pri kulturo kaj 
Esperanto ĉe lnternacia 
Kultura Servo de 1972 
ĝis 1994. Dum 1995 ŝi 
laboris en Ambasadejo de Malajzio en 
Zagreb kaj lastatempe profesie enposteniĝis 
kiel sekretario de KEL. Si origine verkas 
en Esperanto kaj post ŝia unua romano 
"Ombro sur interna pejzaĝo" ŝi publikigis 
novelaron "Vojaĝo al disiĝo", vojaĝlibron 
en Esperanto "Nesenditaj leteroj el 
Japanio", "Geografio de miaj memoroj", 
"Kroatan militan noktlibron". Ŝiaj noveloj 
estis tradukitaj en svedan, anglan, 
bulgaran, japanan. Libroforme aperis ŝiaj 
japana, ĉina kaj germana tradukoj.

Vida Jerman, aktorino, 
aliris al Esperanto 
inspirita de sia kolego 
aktoro Mladen Serment 
Ŝian unuan Esperantan 
teatraĵon ŝi surscenigis 
kiel membro de la Drama 
Grupo de Studenta 
Esperanto-Klubo en 
Sarajevo en 1973. Poste 
ŝi prezentis plurajn monodramojn en 
Esperanto komence "Flustro en Uragano" 
por la Universala Kongreso en Pekino en 
1986 kaj lastatempe por Seulo "Inventante 
ke mi sonĝas". Intertempe ŝi kreis plurajn 
literaturajn recitprogramojn en Esperanto, 
ĉefe el la kroata kulturo.

Ljerka SLilinovic (1957) 
ekonomiisto, lernis 
Esperanton en Bjelovar 
en 1969. Dum la 
studentaj jaroj ŝi vigle 
aktivis en Studenta 
Esperanto-Klubo en 
Zagreb kaj poste prezidis 
Esperanto-Societon en 
Bjelovar, kie ŝi nun 
vivas.

Mea Bombardelli, 
esperantistino el Split, 
nun prezidanto de 
Studenta Esperanto 
Klubo Zagreb, finstudis 
matematikon kaj 
enposteniĝis ĉe la 
Matematika Fakultato en 
Zagreb.

MARINKO GJIVOJE RICEVIS 
SIAN STRATON!

Unu el la kroataj insulaj urboj Korčula, laŭ la informo de 
nia kunlaboranto Davor Grgat antaŭ nelonge ricevis Ia 

nomon de Marinko Gjivoje.
La urbo Korcula faris tion pro aliaj kialoj 

ol la kialoj pro kiuj ni ĝojas. Marinko, kiu 
sin mem ŝatis nomi Mara Inko estis pacienca 
historiisto de la urbo Korĉula, kiu havis por 
la informoj pri la urbo Korĉula same grandajn 
meritojn kiel por Esperanto.

Al esperantistoj li restos en la manoj dum 
ankoraŭ multaj jaroj: li estas la aŭtoro de la 
plej kompetenta vortaro kroata-esperanta kaj 
Esperanta-Kroata. Ties dua eldono aperis ĉe 
Edistudio en Pizo kaj daŭre estas ricevebla 
per la libroservo de KEL. Konforme al la 
epoko en kiu ĝi estis eldonita, ĝi portas la 
titolon "Esperanta -kroatserba vortaro".

Marinko estis la plej granda bibliofilo kiun 
konis Ia Movado en la 90 jaroj de sia historio. 
En la tago de sia morto li donacis sian 
valoran kolekton de 6000 Esperanto-libroj al 
la Nacia kaj universitata biblioteko de la 
urbo Zagreb. Pro diversaj, ĉefe spacaj, 
problemoj la valora donaco ankoraŭ estas 
enkorpigita en la posedaĵon de la Nacia 
Biblioteko: tio estas la devo de esperantistoj, 
kiuj nun aktivas.

La ĵurnalisto, kiu gvidis sennombrajn 
Gazetarajn Servojn de diversaj Universalaj 
Kongresoj, la nelacigebla Movad-historiisto kaj 
ŝatanto de kuriozaĵoj, postlasis el sia plumo 
longan liston de la verkoj. Li redaktis grandan 
nombron da revuoj ("La Suda Stelo", " 
Jugoslavia Esperantisto", "Jugoslavia Fervojisto”, 
"Scienca Revuo").

Li opiniis inda eldoni ankaŭ leksikonon kun 
biografioj de ĉiuj aktivaj esperantistoj en Ia 
teritorio de la iama Jugoslavio. La verko aperis 
post lia morto ĉe "Voĉo" en Borovo en 1985.

En lia longa bibliografia listo elstaras la 
verko "La sekretoj de marestaĵoj", reverkita 
laŭ la kroata originalo de Petar Giunio kaj 
"Panorama rigardo super la Esperanta 
literaturo”.

Ni dankas al la urbo Korĉula kiu donis al 
ni la eblecon promeni laŭ la strato de Marinko 
Gjivoje.

Proksime al Dubrovnik, kie Marinko edukiĝis, 
la Esperanta strato espereble havos plurajn 
vizitontojn al kiuj Marinko heredigis la 
nemezureblan Movadan riĉaĵon.

Post la sukcesintaj intertraktadoj en 
Dalton, Usono pri la repacigo en la 
teritorio de Ia eksa Jugoslavio,

La estraro de Kroatia 
Esperanto-Ligo (KEL)

♦ esprimas sian elkoran ĝojon 
pri la tiom longe atendita paca solvo 
de la krizo, estimas la pacon nepre 
gardenda valoro por tiu ĉi regiono,

♦ deziras ke la atingita paco 
estu daŭra kaj firma bazo por la 
futuro,

♦ deklaras sian pretecon ankaŭ 
plue subteni ĉian agon kiu sekurigas 
kaj evoluigas tiun pacan staton kaj

♦ alvokas ĉiujn flankojn al 
komuna laboro kaj engaĝiĝo por tiu 
celo.

Kun granda doloro ni memoras pri 
ĉiuj suferintoj kaj funebras pri ĉiuj 
mortintoj en Ia pasinta milito kaj 
alvokas la viktimojn de la agreso 
akcepti la pacon kiel valoron taŭgan 
de oferoj-

Nome de la estraro de KEL 
Dalibor Brozovlĉ
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LITERATURA PAĜO - A BRAVE AND STARTLING TRUTH

BRAVA KAJ SURPRIZEGA VERO
Okaze de la pacsubskribo en Dayton (Usono) ni publikigas poemon de Mava Angelow, 
granda usona poetino. Ŝi prezentis la unuan fojon tiun poemon en San Francisko en 
Julio 1995, okaze de la 50-a jubileo de Unuiĝintaj Nacioj, por kiu ŝj verkis la poemon.

George Partlovv, studinto ĉe Esperanto-Kursaro en San Franciska Ŝtata Universitato 
esperantigis ĝin. Esperanto-societo de Alasko aĉetis la aŭtorajn rajtojn de la eldonejo 

Random House, Ine. por ke Tempo publikigu ĝin.
Tio estas probable la unua traduko de tiu poemo kaj la unua publikigo en Eŭropo. 

Koran dankon al la tradukinto, Esperanto Societo de Alasko kaj la eldonejo.

Ni, tiu-ĉi popolo, sur malgranda kaj soleca planedo 
Veturante tra senzorga kosmo
Preter malintimemaj steloj, trans la vojo de indiferentaj sunoj 
Celante lokon kie ĉiuj signoj informas nin
Ke eblas kaj endas nia ekscio
Pri brava kaj surprizega vero
Kaj kiam ni ĝin atingas,
La tagon de pacigo
Kiam ni liberigas niajn fingrojn
El la pugnoj de malamikeco
Kaj permesas la puran aeron freŝigi niajn polmojn
Kiam kiam ni gjn atingos
Kiam la kurteno falas finante la moknigrulan spektaklon* de 
malamo
Kaj vizaĝoj fulge nigraj de malestimego tutpurigatas
Kiam batalkampoj kaj koloseo
Neniam denove rastas niajn specialajn kaj unikajn gefilojn 
Kune kun la kontuzita kaj sanga herbo
Por kuŝi en samaspektaj tombkampoj en fremdaj landoj
Kiam ĉesas la rabema sturmado de preĝejoj
Kaj la kriega bruaĉo en la temploj
Kiam la flagetoj flirtas gaje
Kiam la standardoj de la mondo tremas
Brave en la bona, pura venteto
Kiam ni ĝin atingas
Kiam ni lasas fali de niaj ŝultroj la fusilojn
Kaj infanoj vestas siajn pupojn per pacaj flagoj
Kiam la eksplodkestoj de morto el la grundo forprenitas
Kaj la maljunuloj povas promeni dum la vesperoj de paco 
Kiam religiaj ritoj ne parfuma tas
Per la incenso de brulanta kamo
Kaj la infanaĝajn sonĝojn ne piedfrapas el dormo
La koŝmaroj de mistraktado
Kiam ni ĝin atingos
Tiam ni konfesos ke nek la piramidoj
Kun siaj ŝtonoj metitaj en mistera perfekto
Nek la Ĝardeno de Babilono
Pendanta kiel eterna beleco
En nia kolektiva memoro
Nek Grandkanjono
Ekbruligita en bongustan koloron
Fare de Okcidentusonaj sunsubiĝoj
Nek Danubo, fluigante sian bluan animon en Eŭropon
Nek la sankta pinto de Fuji-Monto
Sunleviĝen etendata
Nek Amazonopatro nek Misisippatrino, kiuj, sen distingo, 
Nutras ĉiujn bestojn en la profundoj kaj ĉe la bordoj
Ili estas ne la solaj mirindaĵoj de la mondo
Kiam ni ĝin atingos
Ni, tiu-ĉi popolo, sur tiu-ĉi malgrandega kaj senparenca globo 
Kiuj la manon etendas ĉiutage al bombo, klingo, ponardo 

Kiuj tamen petas en mallumo signojn de paco 
Ni, tiu-ĉi popolo sur tiu-ĉi polvero de materio 
En kies buŝoj loĝas aĉaj vortoj
Kiuj defias nian ekziston 
Tamen el tiu-ĉi samaj buŝoj 
Povas veni kantoj de tiom da ekskvizita dolĉeco 
Ke la koro haltetas en sia laboro
Kaj la korpo kvietiĝas pro miro.
Ni, tiu-ĉi popolo, sur tiu-ĉi malgranda kaj drivanta planedo 
Kies manoj povas frapi kun tiom da senbrideco 
Ke dum momenteto el la vivantoj vivo forsuĉitas
Tamen tiuj samaj manoj povas tuŝi kun tiom da kuraciva, 
nerezistebla tenereco
Ke la orgojlaĉa kolo kontente kliniĝas. 
Kaj la fiera dorso tutafable fleksiĝas 
El tia haoso, el tiaj antinomioj 
Ni lernas ke ni estas nek diabloj nek dioj 
Kiam ni ĝin atingas
Ni, tiu-ĉi popolo, sur tiu-ĉi kaprica flosanta astro 
Kreitaj sur tiu-ĉi tero, el tiu-ĉi tero
Havas la potencon meti por tiu-ĉi tero 
Medion en kiu ĉiu viro kaj ĉiu virino 
Povas vivi libere sen sanktafekta pieco 
Kaj sen kripliga timo 
Kiam ni ĝin atingas
Ni devas konfesi ke ni estas la eblo
Ni estas la miraklo, la veraj mirindaĵoj de tiu-ĉi mondo 
Tiam estas kiam, kaj nur tiam,
Kiam ni ĝin atingas.

Tradukis: George Partlow kaj Bill Maxey

* "moknigrula spektaklo": temas pri tipo de teatraĵo tre populara en 
usono dum la 19a kaj frua 20a jarcentoj, ĉe kiu blankuloj nigrigis 
siajn vizaĝojn kaj aktoris, ŝercis, kantis, muzikludis, kaj dancis laŭ la 
maniero kiun ili imagis esti tipe nigrula. Iom rasisma.

D-ro Maya Angelou [maja angelon] (1'928- ) estas unu el Ia 
ĉefaj steloj de Ia aktuala usona literaturo. ŝiaj verkoj fontas el la 
riĉa tradicie de la anglalingva literaturo (ŝi aparte amas Shakespeare 
kaj Charles Dickensj, kaj precipe el la afrikusona heredaĵo, tiu 
lasta nesufiĉe konata en Esperantujo. Dancisto, aktoro, romanisto, 
dramisto, civitanrajta aktivulo, ĵurnalisto kaj redaktoro en Egiptujo 
kaj Ganao, universitata profesoro, ŝi verkis 5 aŭtobiografiajn 
romanojn fi Know Why The Caged Bird Sings'‘ [Mi scias, kiai 
la enkaĝita birdo kantas], la unua, aparte furoris, plurajn teatraĵojn 
kaj rilmskriptojn, krom 6 poemarojn, La ordinara usonano 
konas ŝin ĉefe pro Ŝia poemo, kiun ŝi verkis kaj mem legis por 
la inaŭguro de la prezidento Bill Clinion. Malmultoj ankaŭ 
scias ke ŝi en 1945 kiel 16-jara knabino faris alian historian 
paŝon: ŝi estas la unua nigrulo, kaj la unua virino, kiu fariĝis 
konduktoro de kablotramo en sanfranciska! Alta 185 cm, ŝi estas 
fizike impona figuro. ŝi parolas flue, krom la usonanglan, 
ankaŭ la francan, la hispanan, la italan, la araban, kaj la fantian 
(Ja lasta estas grava okcidentafrika lingvo).
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PETRINJA
estas unu el la plej detruitaj urboj de la milito. Tiu urbo, 

60 km sude de Zagreb, dum kvar jaroj estis ekster la 
kroata autoritato. Miloj da ĝiaj civitanoj loĝis dum la 
milito kiel rifuĝintoj kaj nun kiam la paco revenas ili 

rajtis denove viziti sian urbon.

hejtadon, al la infanoj ni prezentos 
enkondukon al Esperanto. Ankaŭ Esperanto 
estas leciono pri paco.

Momente la lernejo luktas kontraŭ manko 
de papero kaj la lernantoj marŝas apud 
ruinoj kaj senmastraj hundoj.

Longas la vojo al paco. 
Helpu atingi ĝin!

(Projekto Petrinja, UEA konto de 
Kroatia Esperanto-Ligo, krel-z.)

La delegacio de Esperanto-Societo "Bude Borjan" vizitis la urbon 
por helpi al la esperantistoj de Petrinja restarigi sian vivon en la 
detruita urbo. Petrinja bezonos multan paciencon, konstruadon kaj 
amon por denove fariĝi la urbo.

Ni vizitis la domojn de tri esperantistoj:
la instruistino Marija Horžinek, kiu dum multaj jaroj instruis 

Esperanton al multaj generacioj de Petrinjanoj
Vesna Graĉanin, iame lernantino de Marija, nun pedagogo en 

ŝia lernejo.
Mladenka Đaković - la familian domon de ŝia forpasinta edzo
La domoj de Vesna kaj Mladenka estas inter la plej detruitaj 

domoj de la urbo, kiu 60% ruiniĝis.
La domo de Manja restis la sola domo meze de ruinoj en ŝia 

strato. Ĝi havas tegmenton, ĝi estas enloĝebla.
Ni starigis la projekton por helpi al Marija reveni hejmen. En ŝia 

hejmo estis "nur" forŝtelitaj ĉiuj fomoj kaj aparatoj, detruita la 
akvosistemo, frakasitaj fenestroj, trapafitaj seruroj, forportitaj la 
kranoj. Kun iom da solidara helpo Ia domo povus baldaŭ denove 
funkcii. Ĉu jam en printempo?

La helpon anoncis jam Kikushima Kazuko el Japanio, Familio 
Manner el Svislando, Geroge Partiovo el Alasko, Trudni el Germanio, 
Eldonejo "Izvori" Zagreb...

Ni atendas informojn el Ja Fondaĵo "Espero" el Roterdamo pri 
plia helpo al la esperantistoj en Petrinja.

Post kiam Ia lernejo mem ricevos tegmenton kaj denove havos
Vida Jennan legas la prozon pri Petrinja de Marija Horžinek. 

Malantaŭ ŝi pendas pentraĵoj de Predrag Kocirić pri la rivero Kupa.

MAGIA HELPO 
DE TRIXINI

Estis malbela, pluva aŭtuna tago antaŭ 
du jaroj. La milito ankoraŭ furiozis kaj 
en Kroatio kaj en Bosnio-Hercegovino. Multaj 

bonintecaj homoj bedaŭris pro la okazinta 
malfeliĉo, kelkaj eĉ sendis helpon sed malmultaj 
pretis veni viziti nin. Pro tio estis granda 
surprizo en nia Esperanto-klubejo renkonti, en 
nia "verda mondo" (kaj ne nur en ĝi), la 
faman esperantiston, magiiston Trixini. Li venis 
mem sperti nian sorton kaj helpi laŭ siaj 
fortoj. Nobla ideo, sed unu el la malfeliĉoj 
regantaj en militaj landoj estas haoso. Pro 
manko de organizo ofte ne estis facile sendi 
rekte helpon al personoj kiuj vere bezonas 
ĝin. Ni iom priparolis tiujn problemojn kun 
sinjoro Trixini, konatigis lin kun personaj kaj 
unuopaj problemoj de handikapitaj infanoj, 
rifuĝintoj kaj aliaj, kaj decidis agi.

Havante malmulte da mono ni ĉiam devis 
pripensi kiamaniere plej taŭge uzi ĝin.

Vidante ke ni ne povas helpi al multaj 
infanoj ni decidis la monon uzi por aranĝi 
diversajn agadojn, okazaĵojn, venigi al nia 
lando novajn ideojn pri helpo al handikapitoj.

Ofte ŝajnas al mi ke ni faris tro malmulte, 
ke nia ideo stagnas. Verdire mi ofte laciĝis kaj 
pretis rezigni pri Ia tuta afero.

Sed aliflanke estis la nelacigebla Trixini. 
Dezirante helpi al ni li sukcesis fari la plej 
grandan magion en sia bunta magiista kariero: 
li eldonis kaj disvendis la libron de Spomenka 
Stimec en Ia germana kaj per Ia ricevita mono

Magiisto Trudni antaŭ sia "Jumbo" afiŝo en Germanio

li decidis helpi nian agadon! Multaj germanaj 
esperantistoj helpis realigi la projekton de 
librotradukado kaj disvendo. Kaj la rezultoj? 
Fiere mi povas diri ke nia malgranda grupo 
estis la unua en nia lando kiu por handikapitoj 
organizis rajdadon. Handikapitaj infanoj havis 
okazon naĝi, sporti, kaj partopreni diversajn 
kulturajn aranĝojn. La biblioteko en la urboparto 
Savski Gaj unufoje semajne rezervis siajn ejojn 
por programoj kiujn kune partoprenis la 
handikapitaj kaj sanaj infanoj. Nia programo 
okazinta dum la Internacia Infana Semajno 

laŭ la opinio de multaj fakuloj estis la plej 
bona en Zagreb.

El la fondaĵo de s-ro Trixini ni engaĝis 
personon kiu dum tri monatoj kontribuis al Ia 
solvoj de la problemoj de Kroatia Esperanto- 
Ligo por prepari profesiigon de sekretario. La 
gepatroj partoprenintaj niajn programojn fondis 
apartan klubon, "PUŽ" por memhelpo de 
familioj kun handikapitaj infanoj. Trixini ankaŭ 
helpas en la renovigo de la domo de 
esperantisto Marija Horžinek en la detruita 
urbo Petrinja.
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Universala Esperanto-Asocio 
en konsultaj rilatoj kun UN kaj Unesko 

Centra Olicejo: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
Telefono 4-3110 436 10 44/436 15 39 Telefakso *3110 435 17 51

ESPERANTO EN MEDIOJ

BONAN
VESPERON KARAJ 
AŬSKULTANTOJ?!

Unu jaron post la mistera 
malapero de Esperanto- 

elsendoj el la programo de 
Kroatia Radio-Televido UEA 
sendis oficialan peton por 

restarigi ilin.
Certe la kroata esperantistaro memoras la 

eventojn de antaŭ unu jaro kiam direktoro 
de Kroatia Radio-Televido s-ro Antun Vrdoljak 
deklaris ke Esperanto estas lingvo de 
komunistoj kaj forŝovis Esperanton el la 
programo de HRT. Malgraŭ fortaj protestoj 
en esperantaj kaj naciaj revuoj kontraŭ tia 
maldemokratia agado, nenio ŝanĝiĝis.

"...La plej aktualaj okazajoj en Kroatio inetis 
ĝin kaj la tutan regionon en la centron de la 
internacia intereso. Tamen, post la malapero 
de radio-elsendoj en Esperanto senteblis manko 
de freŝaj kaj rektaj informoj. Pro tio ni petas 
vin - en via funkcio de ministro - ke vi faru 
vian eblon por reaktivigi esperanto-elsendojn 
je mezlongaj kaj mallongaj ondoj.(...)" skribas 
interalio la ĉefa sekretario de UEA, Mark 
Fettes al s-ro Zlatko Vitez, ministro pri kulturo 
kaj sporto.

Kvankam intertempe elektiĝis nova direktoro 
de HRT, restas nur Tempo por montri ĉu tiu 
peto havos ajnan efikon kaj ĉu la nova 
direktoro estos eble iom pli demokatia ol lia 
antaŭulo.

Ivica Ivaci

G. Zlatko Vitez 
ministar

Ministarstvo kulture i Športa 
Trg Burze 6
HR-41000 Zagreb
Hrvatska / Kroatio

Štovani gospodine ministre,

U Tampereu (Finska}, održan je krajem srpnja (22-29 07 1995) 90-i Svjetski 
kongres esperantista, s oko 2500 sudionika iz 68 zemalja; medju kojima je bilo 
i 15 Hrvata. Održano je oko 150 sjednica različitih stručnih i interesnih 
organizacija, koje koriste esperantoj izmedju ostalih i dvije sjednice 
novinara i urednika, te slušatelja radio-postaja na esperantu. Sudionici tih 
skupova umoljeli su me da Vam se obratim ovim pismom.

Esperantisti pomimo prate međunarodna zbivanja, a naročito cijene izravne i 
neposredne informacije iz različitih izvora, koje zatim mogu uspoređivati s 
vijestima iz sredstava priopćavanja u svojim zemljama. Suvremena zbivanja 
postavila su vašu zemlju i regiju u žarište međunarodnoga zanimanja. Vi sce, 
sasvim sigurno, u najboljem položaju prikladno informirati o Vašoj zemlji i 
susjednim područjima. To bi nadoknadilo osjetan manjak izravnih vijesti iz 
Hrvatske, i znantno bi doprinjelo stvaranju objektivne slike o zbivanjima u 
Vašoj zemlji.

Radijske emisije na esperantu imaju brojne ugledne radio-postaje: Rim, PeKing, 
Beč, VarŠava, Sarajevo, Vatikan..., da navedemo samo neke od njih. Medju 
najpopularnijima svojedobno su bile emisije iz Zagreba. Stoga molimo da se - u 
svcrssvii nadležnoga BLin.i_s.tia - uvodienie radiiskih emisija na 
sredniim 1 kratkim valovima. I slušatelji satelitskih postaja, koji su svakim 
danom sve brojniji, nesumnjivo bi pozdravili glas iz Zagreba na esperantskom 
jeziku, na vašem kanalu Eutelsata. Znamo da u Zagrebu postoje stručni ljudi 
koji mogu obaviti tu zadaću; stručnjaci koji dobro poznaju esperantsku publiku.

Sigurni smo da će Vaša ekselencija uznastojati učiniti sve da se zadovolji ova 
važna potreba za vijestima iz vaše zemlje. Srdačno Vam zahvaljujem na vašim 
naporima. Ako je to moguće, volio bih da me izvijestite o daljem razvoju glede 
ovoga pitanja. Naš Središnji Ured stoji Vam na raspolaganju 2a podrobnije 
informacije (i na hrvatskom jeziku), ukoliko to bude potrebno.

Srdačno, . -

ćTSjS^Xarj<^ Fettes, UEA
Glavni tajnik

Kopije; akad. Dalibor Brozović, predsjednik Hrvatskog Esperantskog Saveza
Ivica Mudrinić, Ministar prometa, pomorstva i veza Republike Hrvatske

Aperis nova 
Asteriks!

Mendoj ĉe KEL 

Libroservo,

Amruŝeva 5, HR- 

10000 Zagreb, Kroatio
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JUNULOJ EL AMRUSEVA 5
Kiel kutime, dumsomere nemulto okazis, 

almenaŭ ne en la klubejo. Dum la SAT- 
kongreso kiu okazis en Maribor en julio, la 
drama grupo de S EK prezentis la verkon 
"Stilaj ekzercoj". Multaj el ni 
partoprenis la IJS/MEJS-on en 
Tata (Hungario).

Post la somera paŭzo, la 
aktivecoj en la klubejo 
rekomenciĝis. La ĉijara varbado 
por la A-kurso konsistis el 
perbuŝaj anoncoj inter 
geamikoj kaj konatoj kaj afiŝoj 
sur kiuj, krom la kutimaj "Kio, 
kiam, kie, ...", troviĝis ankaŭ 
la jeno: "Ĉu vi timas 
vendredon la 13an? Ne timu! 
Pasigu tiun vesperon kun ni. 
Vi ekkonos nian klubejon kaj 
nin, kaj ni esperas ke vi 
ekdeziros resti kun ni kaj fariĝi 
SEKano! Venu, vi surpriziĝos!"

La vespero mem ne okazis 
laŭplane; fakte ekzistis vera 
plano nek pri kion ni faros 
dum ĝi nek pri la anoncita 
surprizo. Ni pripensis fari etan Progresiga
prezentaĵon (kiun SEK-anoj 
prezentis dum la Internacia Vespero de IJS/ 
MEJS) sed ni lastmomente rezignis. Tamen, 
dank' al la manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, pri kiuj 
okupiĝis Rick kaj Goga, kaj al la novuloj kiuj 
venis, la vespero fariĝis interesa. Klubanoj 
kaj Ia novuloj interparolis, interkonatigis, ktp. 
Vagante de unu kursano al alia Ana klopodis 

trovi tempon pli-malpli taŭgan por ĉiuj 
partoprenontoj de la kurso. Klaus, parolante 
kompreneble Esperanton, klarigis al la kursanoj 
la ĉefajn aferojn pri la lingvo kaj movado.

Dahmann(C) kurso en Amruševa 5, gvidata de Klaus

La kurso ankoraŭ daŭras kaj ĝin partoprenas 
ok gejunuloj. La "ge~" aperas nur pro Stjepan, 
kaj Ana havis problemojn klarigante la uzadon 
de la pronomo "li" ĉar Stjepan tiuvespere 
malfruis.

Malmultaj nomoj troveblas sur la listo por 
la B-kurso. Do la venonta B-kurso plej verŝajne

ĉiuj

da
por

komenciĝos en marto.
La germana slavisto Klaus nuntempe loĝas 

en Zagreb kaj gvidas la C- kaj Ĉ- kursojn. 
Jam de prmtempo pendis sur la anonctabulo 

la listoj de interesiĝantoj. Multaj 
aliĝis, sed tamen ne 
partoprenas ilin.

Ĉiuvendrede deko 
kursanoj kuniĝas 
partopreni la C-kurson. Dum 
ĝi Klaus klopodas enigi la 
kursanojn en la mondon de 
esperanta literaturo kaj klarigi 
al ili la plej etajn nuancojn de 
la lingvo kaj ĝia gramatiko. 
La partoprenantoj tre aktivas 
kaj ĉiu el ili verkos etan eseon 
pri iu gramatike™.

La Ĉ-kurson partoprenas nur 
kvin personoj (kiuj antaŭ du 
jaroj travivis la C-kurson, same 
gvidatan de Klaus). Ĝi nur 
foje okazas en la klubejo, pli 
ofte en la dolĉaĵejo "Centar" 
(pro la ĉiusemajnaj premioj al 
la plej oftaj gastoj!) kaj 
pasintfoje en la studenta 
ĉambro de Igor (kiu siavice 

devintus partopreni la B-kurson, sed pro ĝia 
neokazo partoprenas la C-kuson). Ĝi estas 
laŭnome perfektiga kurso, sed mi dirus kurso 
pri tradukado. La kursanoj devos fari iom pli 
ampleksajn esplorojn pri elektitaj temoj (ekz. 
komparo de E. kun aliaj planlingvoj, 
vortelektado en fakterminaro), ktp.)

KEJA LANDE AGADAS
Kun la nova lerneja jaro refreŝiĝis kaj noviĝis multaj 

okazaĵoj kaj ideoj pri esperantumado en kelkaj kroatiaj
Ĉi-aŭguste, dum la Aktivula TrcjnseminavS^^cn/ejan radion, prelegi persone antaŭ klasoj 

de KEJA kaj TEJO en I Iraŝĉina-Trgoviŝĉe, la 
seminaria bieno tremis pro gajaj gejunulaj 
voĉoj, pinte de bela monteto ĉirkaŭita de 
maizo-kampoj kaj neimageble freŝa aero. Dum 
du vesperoj la partoprenantoj havis eblecon 
praktiki la instruadon per Cseh-metodo (sen 
eĉ unu vorto da la kroata) por dekduo da 
lokuloj. La spertoj estis vere pozitivaj por 
ambaŭ flankoj, ĉar la instruistoj faris ĉion 
eblan por igi la kursojn sukcesaj, kaj ĉar la 
lernintoj nekredeble rapide ĉion komprenis.

Autune KEJA planis starti tutan serion de 
kursoj en Kroatio: La 21-an de oktobro Klaus 
D. kaj Slavica B. denove renkontiĝis kun la 
kursanoj en Hrasćina-Trgovišće kaj daŭrigis 
la instruadon per ludado, kantado kaj 
komunikado.

En Bjelovar montriĝis jam antaŭ la somero 
granda interesiĝo de mezlernejanoj dum lerneja 
prelego priesperanta, tiel ke tie estis planita 
simila semajnfina kurso, la 3-an kaj 4-an de 
novembro, gvide de Martina P. kaj Dubravka 
J. Ke la bjelovara kurso tamen ne okazis 
klarigas per la problemo antaŭ la kurso reatingi 
la interesitojn, de kiuj bedaŭrinde ne ekzistis 
adreslisto. La dispendigitaj afiŝoj kaj klasaj 
anoncoj montriĝis nesufiĉaj. Pli da sukceso 
promesas por la sekva fojo la strategio uzi la

kaj okazigi informstandon dum paŭzoj.
Ankaŭ en Varaždin estis planite daŭrigi la 

laboron kiun jam komencis la gimnazia 
instruisto Siniŝa Horvat. Kelkaj el tiuj junaj 
komencintoj ĉeestis la MIR-on en Trakoŝĉan 
kaj povis tie ĝui internacian etoson. Kvankam 
konstateblas sufiĉa intereso, tamen ankaŭ la 
planita Varaždina kurso, la 17-an kaj 18-an 
de novembro, gvide de Rick N. kaj Goga 
devis prokrastigi pro similaj kialoj kiel 
Bjelovar.

Resume pri tiuj kursoj direblas ke 
informkanaloj pri Esperanto-kursoj elektendas 
malsamen en Zagreb kaj aliaj pli malgrandaj 
urboj. Mezlernejanojn necesas ege pli persone 
kontakti ol ekz. zagrebajn studentojn kiuj 
jam dum jardekoj regule kaj amase venadas 
al kursoj surbaze de afiŝoj.

Ni iom vojaĝu marborden.
Kursoj ankaŭ okazas en Rijeka kaj dum 

unu vespero oni tie organizos kunan 
"frenezumadon". Nova informo estas ke en 
Sinj agas sinjoro frato Sim un Jankoviĉ kiu 
pretas helpi al KEJA pri tieaj agado kaj 
kunorganizado. Plie, ĉi-somere kelkaj 
aventuremaj junaj esperantistoj vizitis 
Dubrovnik, ĝuis la dubrovnikan someran 
festivalon, kiu okazis malgraŭ la bataloj, kaj

D. 
en

la

dume ekkonis interesan kaj entuziasman 
junulon kiu jam lernis Esperanton kaj deziras 
tie agi per la helpo de KEJA.

Ankaŭ en Slavonio troveblas kelkaj punktoj 
kiujn KEJA estonte devus prizorgi kaj flegi. 
Dum parolado kun gejunuloj el Osijek kaj 
Vinkovci montriĝis tre pozitivaj instigoj. Nome, 
kvankam la paca situacio tre varias (nuntempe 
iom pli stabilas) kaj la financa flanko ne plej 
bonas, ekzistas kelkaj kuraĝuloj kiuj dum 
militaj paŭzoj sukcesas organizi diversajn 
kursojn, koncertojn kaj daŭre spite ne perdas 
motiviĝon kaj energion.

Antaŭ la 3-a MIR-o en Lošinj planatas dua 
serio de semajnfinaj kursoj, ĉi-foje kun 
plibonigita informa strategio, tiel 
komencantoj allogiĝu kaj povu 
partopreni tiun internacian aranĝon.

Kiel rimarkeblas, KEJA viglas kaj
laboras tra la tuta lando, kaj espereble tiun 
agadon "kronos" pliaj sukcesoj.

ke la 
aktive

verve

Ni DANKAS AL ZAVOD

ZA PLATNI PROMET EN

ZAGREB, KIES MALAVARA 

SUBTENO EBLIGIS LA 
ELDONON DE TIU ĈI

NUMERO DE TEMPO.
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INTERVJUO:

ANA BERC
La 17an de decembro 1995 elektiĝis nova 

estraro de Kroatia Esperanto-Junu lara Asocio 
(KEJA). Kape de la freŝbakita aktivema 

sepopo troviĝas la 23-jara zagrebanino Ana 
Bere, ano de la antaŭa estraro, nuntempe 

studento pri dezajno. Por TEMPO ŝin 
intervjuis Klaus Dahmann.

KD: Gratulon, unue, pri via jusa elektiĝo! 
Se oni rigardas la nunan staton de KEJA 
kaj komparas ĝin kun la situacio antaŭ du
tri jaroj, konstateblas grandaj progresoj. Kiuj, 
laŭ vi, estas la plej esencaj atingafoj de la 
pasinta estrara teamo kaj kia vi taksas la 
hodiaŭan staton?

AB: Kiel plej gravan atingaĵon mi taksas 
la tutkroatiecon de la poresperanta agado. 
Tio kompreneble inkluzivas ankaŭ la 
organizadon de MIRoj en Rijeka kaj 
Trakošćan, kiuj montris ke la agado de 
KEJzX malcentriĝas ekster Zagreb. Nia 
aktivado estis krome tre rimarkita kaj 
agnoskita eksterlande, do en internacia nivelo. 
La kunlaboro kun TEJO pozitivas kaj 
sukcesoplenas, kiel ekzemple pri la Aktivula 
Trejnseminario en 1995, kaj ekis kunlaboro 

kun najbaraj junularaj asocioj. Post la 
organizado de la la Junulara Alp-Adria 
Konferenco (JAAK) en Zagreb en 1994 la 
kontaktoj plifirmigis dum la 2a JAAK en 
Ljubljana kaj dum Mez-Europaj Junularaj 
Konferencoj (MEJK). Oni do povas diri ke 
la nuna stato de KEJA estas kontentiga.

KD: Kie vi vidas agadoterenojn precipe 
prilaborendajn dum via oficperiodo?

AB: Pri enlanda agado ni devos daŭrigi 
obstine kaj pli intense ol ĝis nun la 
organizadon de kursoj en Varaždin, Bjelovar, 
Dubrovnik ktp. Tion postsekvu komunaj 
renkontiĝoj de la kursanoj kun aktivuloj 
por pliintegriĝi en la nacian kaj internacian 
movadojn. Pri informado la aktivado 
pliintensiĝos ne nur konceme MIRon (kiu 

jam lastjare tre sukcesis kaj ankaŭ por la ĉi
jara promesas kreskon de la partoprenantaro), 
sed ankaŭ kaj precipe de la publikaj rilatoj. 
Jam nun ekzistas planoj kaj projektoj el kiuj 
kelkaj estas realigantaj. Tiel ekzemple intervjuo 
por "Serbus Zagreb" en OTV, elsendaĵo en 
Radio Samobor, artikolo en la junulara revuo 
"Teen" ktp. La tria gravega punkto estas 
kompreneble, MIRo, kiun indas ankoraŭ 
kvalite perfektigi. Ĉiukaze ĝia plilongigo je 
unu tago certe signifas grandan paŝon 
antaŭen, kaj la kunlaboro kun Itala Esperanto- 
Junularo (IEJ) garantios ankaŭ financan 
avantaĝon pro ĝia ligiteco al lnternacia 
Junulara Festivalo (IJF).

KD: Kia vi taksas la nuntempan interesiĝon 
de junaj kroatoj pri Esperanto? Ĉu Ia 
Internacia Lingvo estas ankoraŭ "in"?

AB: Konstateblas ne la asociismo kaj 
movadismo sed oni preferas ion individuan. 
Tio videblas ankaŭ en la aliaj junularaj 
movadoj kaj la Kroatia Junulara Konsilio, 
kiu pli vegetas ol agadas. KEJA devas direkti 
sian engaĝiĝon pli al la individuaj interesoj, 
kiel ekzemple en multaj okcidentaj landoj, 
kaj adekvate ŝanĝi siajn informajn sistemon 
kaj strategion. Kompare kun aliaj tipaj 
junularmovado} ni esperantistoj havas daŭre 
multon por oferti - renkontiĝojn, vojaĝojn 
per Pasporta Servo, eksterlandajn kontaktojn 
kmp. - kaj tial certe ankaŭ plue restos "in”!

KD: Mi dankas pro la intervjuo!

LINGVA ANGULO

ADVERBOJ TRUDANTA! 
LIGITAN VORTORDON

La adverboj ANKAŬ, ANKORAŬ, ALMENAŬ, EC, JAM, NE, NUR lokiĝas 
antaŭ la vorton, aŭ la vortgrupon, kiun ili senpere rilatas. De ilia ĝusta loko 
dependas la preciza senco de la frazo.

JEN staras ĉiam antaŭ la koncerna montra pronomo aŭ substantivo.
PLU NE plej ofte staras antaŭe.
NENIOM PLU kutime staras kune.
MEM lokiĝas ĉiam post la vorton kiun ĝi koncernas.

Ekzemploj:

Ankaŭ ŝi lernis kun mi.
Ankaŭ kun mi ŝi lemis.
Ŝi lernis ankaŭ kun mi.

Donu al mi ankoraŭ ion.
Li ankoraŭ ne venis.
Okazos ankoraŭ kelkaj prelegoj.

Almenaŭ amon montru al la infano. 
Almenaŭ al la infano montru amon. 
Almenaŭ montru amon al la infano.

Li eĉ koleris kontraŭ mi.
Li koleris eĉ kontraŭ mi.
Eĉ li koleris kontraŭ mi.

Mi sciis tion jam hieraŭ.
Hieraŭ mi jam sciis tion.

Mi ne faris tion.
Ne mi faris tion (sed iu alia).

Mi faris ne tion (sed ion alian).

Mi vidis lin nur hieraŭ (ne antaŭe).
Nur lin mi vidis hieraŭ (nenius alian).
Mi nur vidis lin hieraŭ (sed ne parolis 

kun li).
Nur mi vidis lin hieraŭ (neniu alia vidis lin).

Jen kio haltigis min. / Jen la homo kiu 
kulpas pri tio.

Min mem nii plu ne rekonas.

Mi havas nenion plu. / Ĉu vi nenion plu 
deziras?

Li amas sin mem. / Tio estas komprenebla 
per si mem.

Ĉu vi mem venos renkonten al mi? / 
Prenu mem la libron.

ESPERO POR 
BOSNIAJ 

ESPERANTISTOJ
Dum la milio en Bosnio-Hercegovino 

mortis 250,000 homoj kaj vundiĝis pli 
ol 100,000 mil. Sur la teritorio de la 
iama Jugoslavio 2 milionoj da homoj 
fariĝis rifuĝintoj. Timigaj estas tiuj 
ciferoj,

Zagreb estas unu el la punktoj, kiuj 
helpis al esperantistoj el Bosnio- 
Hercegovino ricevi helpon el la Fondaĵo 
‘Espero* de Universala Esperanto-Asocio.

Kie estas rifuĝintaj esperantistoj el 
Bosnio nun?

‘Tempo-’ trovis unu en Prago (Zelkida 
Ajdiiioviĉ-Skenderija u Dobesovich, 
Prusikova 2 424, CZ-15500 Praha 5) kiu 
en oktobro patrinigis. Jen ŝia mesaĝo:

Post Prago mi pasigis du jarojn kiel 
rifuĝinto en Madrido. Post la leĝaj 
komplikaĵoj, mi edziniĝis en Prago, 
sesi rajto resti ci-tie. La bebo helpis al 
mi ricevi la restad-permeson en Ĉeĥio. 
Mia e dto s tudas en Prago en 
postdiploma kurso. Li estas poeto, en 
Sarajevo li publikigis ĉe ‘Svjetlost* 
poemaron 'Kiel desegni fajrobirdo^' en 
199G. Lia poemaro “Nenio estas kiel en 
filmo" aperis en Prago sub la aŭspicio 
de Ĉeĥa Asocio por Rifuĝintoj.

Kelkaj tradukoj el ĝi aperis en la 
ĉeĥa kaj en la angla, en "Balkan visions". •
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PIPI ŜTRUMPOLONGAL
a Homama sekcio de Espe 
ranto-Klubo "Bude Borjan", 
okaze de la Intemacia Infana

Semajno aranĝis en la biblioteko de 
la zagreba urboparto Savski Gaj 
plurtagan programon for festi la 50- 
jariĝon de la fama infana 
literaturpersono Pipi Ŝtrumpolonga. 
Estis organizitaj ekspozicio de infanaj 
desegnaĵoj, distraj literaturaj kaj 
desegnaj laborejoj, filmprezentadoj, 
prelegoj, ktp. El la slovenia urbo 
Velenje alvenis la direktoro de la 
Festivalo de Pipi Ŝtrumpolonga sinjoro 
Marjan Marinŝek, kiu prezentis 
lumbildojn pri sia renkontiĝo kun 
Astrid Lindgren, Ia autorino de ĉi 
fama infanromano.

Tamen, por infanoj, la pinto de la 
tuta okazaĵo estis la alveno de Hpi 
mem sur ĉevalo.

Pri la okazaĵo Kroatia Televido 
raportis dufoje kaj la plej legata 
zagreba ĵurnalo "Večernji list" eĉ sian 
frontpaĝon ornamis per foto pri nia 
9-jara Pipi sur ŝia blanka ĉevalo.

Tri semajnojn poste en la sama 
biblioteko la Homama sekcio aranĝis 
sukcesan programon pri la kulturo 
de la Aymara kaj Quechua indianoj, 
kiuj dum la programo muzikis. Ankaŭ 
pri tiu ĉi programo Kroatia Televido 
raportis dufoje.

Judita Rey

La plej bona porinfana aranĝo en Zagreb dum la 
Intemacia Infana Semajno

La zagreba knabino en la rolo de Pipi Ŝtrumpolonga sur la titolpaĝo de la zagreba gazeto 
"Večernji list". Fotis: Bozo Klemenčić

ZAGREB 
HELPAS AL 
SARAJEVO

En la tempo de la milito Zagreb ne 
ĉesis siajn kontaktojn kun Sarajevo. 
Kvankam Ia poŝta servo al Sarajevo jam 
dum jaroj ne funkcias, ni sukcesis krei 
iom specialan manieron interŝanĝi novaĵojn 
kaj kontakti kun trideko da esperantistoj 
kiuj daŭre vivas en Sarajevo.

La Fondaĵo “Espero” sukcesis el 
Roterdamo sendi al Sarajevo valorajn 
manĝpakaĵojn. Iii veturis duonjaron sed 
fine atingis Ia celon. Ankaŭ tre grava 
mona helpo al Sarajevo venis per la 
Fondaĵo 'Espero”.

La kolegoj el Sarajevo sukcesis funkciigi 
sian Radio-EIsendon ĉe Radio-Sarajevo 
kaj Zagreb kolektas ĉiujn poŝtaĵojn por 
Sarajevo kaj tra ĉirkaŭvojo plu peras 
ilin tien.

Lastatempe la sarajeva) esperantistoj 
sukcesis sendi per diversaj kurieroj ĝis 
Zagreb plurajn kestojn kun Esperanto- 
libroj kaj ni phiperis ilin al UEA, Tio 
estas verŝajne la solaj Esperanto-libroj 
en la mondo, kiuj esris bombitaj antaŭ 
ol atingi la legantojn.

Ni invitas la Esperanto-legantojn de h 
mondo helpi al Esperanto en Sarajevo 
per aĉeto de Esperantaj libroj.

El ili eblos kompreni multon pri Ia 
spirito de la mistera lando Bosnio- 
Hercegovino.

MAKEDONAJ KOLOROJ EN ZAGREB
Sufiĉe forta makedona komunumo en Zagreb 

vigle aktivas kaj kunlaboras kun esperantistoj. 
Kvankam inter la makedonoj en Zagreb ne 
multaj estas esperantistoj, ili helpas kontribui 
al aprezo de plurkultureco inter la zagrebaj 
esperantistoj.

Valora kunlaboro realiĝis lastatempe kun la 
makedona virina koruso "Ezerke" ("Lagulinoj"). 
La virina okteto jam plurfoje okazigis 
koncertojn en Esperanto-Klubo, ne nur por 
esperantistoj sed ankaŭ por TV publiko. La 
melankoliaj makedonaj kantoj estis bela riĉigo 

Makedona virina okteto "Ezerke"

de la prezento de la makedona poezio en 
Esperanto. La zagreba aktorino Vida Jerman 
kun sia makedona kolego Kiro Vinokiĉ legis 
el la bedaŭrinde jam elĉerpita ''Makedona 
antologio" al kiu kontribuis pluraj tradukintoj 
el la makedona el Kroatio. Dum la makedona 
vespero en oktobro estis en Zagreb ankaŭ 
prezentitaj versoj el la kolekto "Blankaj aŭroroj** 
de Koĉo Racin, en la Esperanto-traduko de 
Nikola RaŠić. La libro aperis en Skopje ĉe 
Makedonia Esperanto-Ligo en 1993.

Spomenka ŝtlmec
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NOVAĴOJ NOVAĴOJ NOVAĴOJ NOVAĴOJ NOVAĴOJ
AMIKA ZAMENHORFESTO

Pli ol cent homoj ĉeestis la lanĉon de la 
nova libro de Nikola Rašić ''La rondo familia" 
okaze de Zamenhof-tago, la 20-an de decembro 
en "Židovska općina". La libron prezentis 
akademiano Dalibor Brozoviĉ, prezidanto de 
KEL kaj la aŭtoro.

En la muzika programo kantis la makedona 
virina okteto "Ezerke". La melankoliaj 
makedonaj kanloj entuziasmigis la publikon.

Okaze de la Zamenhof-Tago en Zagreb 
estis lanĉita ankaŭ nova Esperanto-vmo el 
Kroatio - likvora vino el framboj 
FRAMBOVIN produktata de la familio 
Štefančić el Slavonski Brod.

NOVA PROSPEKTO PRI 
ZAGREBO

en traduko de Lucija Borčić estos eldonata 
de Turisma Asocio de Zagrebo en 1996. 
Distribuota de Kroatia Esperanto-ligo. La 
prospekto estas unu el la pruvoj de vivigo 
de la Esperanto-Komunumo en Kroatio.

NOVA LIBRO DE 
SPOMENKA ŜTIMEC

aperis en Vieno ĉe Pro Esperanto en la 
lastaj tagoj de decembro. Temas pri familia 
kroniko TENA - HEJMO EN MEZEŬROPO.

Tena estas la nomo de la virino kies 
vivon la autorino sekvas dum naŭ jardekoj 
de la 20-a jarcento en la eventoriĉa regiono 
de Mezeŭropo.

EL POPOLA ĈINIO

denove abonebla kontraŭ 10$ aŭ Ia 
egalvaloro ĉe Amruŝeva 5.

PODUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI INŽINJERING

ANTOLOGIO DE LA KROATAJ 
UNUAKTAĴOJ DE LA DUDEKA 

JARCENTO

Antologio de la teatraĵo de la dudeka 
jarcento, tute specife de la unuaktajoj, estas 
la nova verko en Esperanto preparata en 
Kroatio. La kompilanto de la antologio estas 
D-ro Branko Heĉimovic, fakulo pri la kroata 
dramo, estro de teatrologia Instituto de Kroata 
Akademio de la Scienco. La eldonon de la 
verko finance subtenas Kulturministerio de 
Kroatio. La verko devus aperi dum 1996, 
redaktato de Spomenka Ŝtimec kaj Zlata 
Flego. Ĝi enhavos ampleksan bibliografian 
informaron pri interligo de kroataj aŭtoroj 
kaj aktoroj kun la surscenigoj en Esperantujo.

Memore al
ALEKSA HRSTIĆ, 1915 ' 1995

La 15-an de oktobro 1995 en Split mortis 
Aleksa Hrstic. Li naskiĝis la 30-an de 
septembro 1915 en Vrgorac. 
Elektromekanikistan metion li ellemis antaŭ 
la dua mondmilito, en 1948 li finis gimnazion 
kaj li diplomiĝis ĉe la Ekonomika Fakultato 
en Zagrebo en 1955. Dum multaj jaroj li 
estis profesoro en la Supera Ekonomika 
Lernejo en Split. Li esperantistigis en 1935 
kaj estis delegito kaj fakdelegito (pri turismo) 
de UEA dum pli ol 30 jaroj. Li estis 
prezidanto de Esperanto-Societo "Split" kaj 
dum jaroj li gvidis Esperanto-kursojn. 
Distingita per pluraj ŝtataj ordenoj, li estis 
premiita ankaŭ de la urbo Split.

"ĉiu lando apartenas ne al tiu aŭ alia 
gento, sed plene egalrajte al ĉiuj ĝiaj loĝantoj." 
(L.L. Zamenhof). Interesatoj pri homaranismo 
turnu sin al Info-Servo, Bismarck str. 28, D- 
35037 Marburg, Germanio.

LA RONDO FAMILIA

estas la titolo de la verko de Nikola Rašić, 
kiu estis lanĉita en Zagreb okaze de la 
Zamenhof-festo, la 20-an de decembro 1995.

En la verko Rašić analizas diversajn 
esplorojn pri la Esperanto komunumo de 
post la dudekaj jaroj kaj ili donas specifan 
lokon al sia propra esplorado pri la temo.

La verko estas vera internacia libro: Rašić 
komencis la laboron antaŭ la centa jubileo 
de Esperanto dank' al la subvencio de 
Kroata 
Loterio al la 
zagreba 
Movado. Al 
la Loterio ni 
la jardekon 
poste povas 
esprimi nian 
dankon. 
Z I a t k o 
Tiŝljar 
spronis la 
tiam junan 
sociologon 
enfokusigi 
i a
Esperantan 
komunumon 

Nikola RaŠič duni prezento 
de sia verko

en siajn esplorojn. La rezultojn de la 
esplorado pri nia "rondo familia" Rašić finis 
en Roterdamo, kie li nun laboras. Kiaj ni 
estas post cent jaroj de la aplikado de la 
lingvo? Kian bildon ni liveras al la mondo 
kaj al ni mem? Diversaj tabeloj antaŭmetas 
spegulon antaŭ ni. Laŭ ĝi ni ne kredas al 
la fina venko, sed ni gustumas la lingvon 
el diversaj vidpunktoj kaj ne malofte ĝuas 
nian apartenon al ĝi. Jes ja LA RONDO 
FAMILIA kaj ni en ĝi - ekzistas. La libron 
eldonis Edistudio, Pizo, Ilalio kaj ĝi estis 
presita en Kaunas, Litovio.

Pri la signifo de la libro parolis prezidanto 
de Kroatia Esperanto-Ligo d-ro Dalibor 
Brozoviĉ.

NOVA ESTRARO DE KEJA

La 18an de decembro dum jarĉefkunveno 
de KEJA elektiĝis nova estraro jene:

Ana Bere, prezidantino kaj estrarano pri 
internaciaj rilatoj;

Fanik Islamovic, vicprezidanto kaj esrarano 
pri informado;

Igor Urbiha, sekretario;
Denis Haziri, kasisto;
Mila Bečka kaj Gordana Dragičević, 

estraranoj pri enlanda agado;
Ljiljana Srdić, estrarano pri renkontiĝoj.

BOŠKOVIĆEVA 5
10000 ZAGREB

TEL: 431 666 FAX: 428 048

La fote sur la titolpaĝo venas per 
bonvolo de la Arkivo Toso Dabac 
Zagreb. S-ro Toso Dabae apartenas 
al la plej famaj fotistoj de Kroatio. 
Tempo omaĝas al lia arto kaj 
bondeziras al vi Novan jaron per 
la foto de la malnova Zagreb antaŭ 
50 jaroj.
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LA 3-a MIRO

FABELOJ KAJ MITOJ 
SUR LOŠINJ

Inter Ia 29a de marto ĝis la 2a de aprilo 1996 KEJA 
aranĝos sian trian MIRon sur la pitoreska insulo Loŝinj 
en la feriejo "Zlatokrila". Post Ia pasintjaraj sukcesoj en 
Rijeka kaj Trakošćan oni atendas 70-80 partoprenantojn, 

inter ili 20-30 eksterlandanoj. oo oo oo

E
kde kiam en 1993 la kroatia junularo 
revekiĝis kaj decidis denove vigligi la 
junularan E-vivon en Kroatio (ni 
memorigu la tempon kiam la kroatia junularo 

havis fortojn kaj emon organizi la Internacian 
Junularan Kongreson en 1988) venis la ideo 
instali jaran renkontiĝon. Tiel naskiĝis la 
renkontiĝo kun la ĉarma nomo: MIRO. La 
mallongigo ĉiam reprezentas ion alian.

La unuan fojon (1994) estis modeste 
organizita sed amuz- kaj bonhumorriĉa 
Marborda Internacia Renkontiĝo en Rijeka 

Fabela MIRoejo sur insulo Lošinj en Kroatio

kun trideko da partoprenantoj. En 1995 estis 
Mezepoka Intemacia Renkontiĝo organizata 
apud la romantika kastelo Trakošćan en luksa 
hotelo kun sesdeko da ĉeestantoj kaj altrangaj 
prelegantoj (Spomenka Štimec, Zlatko Tiŝljar).

La trian Mediteranean Internacian 
Renkontiĝon Kroatia Esperanto Junulara Asocio 
okazigos en Veli Loŝinj, insulo en Norda 
Adriatiko de la 29a de marto ĝis la 2a de 
aprilo 1996. La okazaĵejo estas la iama unua 
hotelo en Loŝinj kun sia fascina ĉirkaŭaĵo. La 
ĝardeno kaŝas sin sub tri grandegaj palmoj 
kaj oranĝarbo. La "katakomba" diskejo aspektas 
kiel la kastelo de Dornrozulino. Vere perfekta 
scenejo por la tema programo: Fabeloj, mitoj 
kaj legendoj. Interesa kaj facila temo kiu 
ebligos al vi bone amuziĝi kaj senstreĉiĝi. La 
organizantoj jam certigas krei bonan etoson 
kaj ĝojon. Ili zorgos pri via plena amuziĝo 
kaj bonfarto. Abundos sportaj ludoj, diboĉado 
kaj dancado.

LA MIRO-PARTOPRENANTOJ NE 
ESTOS LA UNUAJ FABELULOJ

Unu el la plej famaj mitoj ligataj al Loŝinj 
estas tiu pri ĵazon kaj siaj Argonaŭtoj kiu en 
ilia longdaŭra vojaĝo albordiĝis ankaŭ sur

Por iĝi reĝo de Jolk, Ĵazon devis pruvi sian 
kuraĝon: li alportu de Kolhida (hodiaŭa 
Kaŭkaza regiono ĉe la Nigra Maro) la Oran 
Runon kiu apartenis al la reĝo Ejet kaj kiun 

gardis giganta drako neniam dormanta.
Ĵazon invitis 50 heroojn al sia boato kiun 

konstruis la filo de Aresto, Arg, kies nomo 
signifas "rapida". La Argonaŭtoj, maristoj de 
la ŝipo Arg, gvidataj de Ĵazon, komencis la 
danĝeran, tentoplenan vojaĝon. Du jarojn ili 
perdis sur unu insulo ĉarmigita) de la beleco 
kaj ĝentileco de la tieaj virinoj, kelkaj herooj 
restis ĉe la nimfoj.

Ankaŭ aliaj aventuroj atendis ilin, sed post 
longdaŭra navado ili fine atingis Kaŭkazon. 
La reĝo Ejet, vidinte tiom da herooj venantaj 
al sia regno, ektimis ke ili volas lin mortigi. 
Por pereigi Ĵazon li ordonis al li plugi per 
fera plugilo la kampojn de la dio de la 
milito Ares. En la teron Ii plantu la dentojn 
de drako. Kiam el tio kreskis ĝisdente armitaj 
soldatoj Ĵazon devis ilin venki. La tasko 
estis danĝera kaj sangeterura, sed per la 
helpo de Medeja, Ia potenca sorĉistino, Ĵazon 
plenumis la taskon kaj travivis. Tio ne estis 

la nura fojo ke Medeja, la filino de Ejet, 
helpis al li. Ŝi ankaŭ endormigis la ferocan 
drakon kaj la Argonaŭtoj sukcesis ŝteli la 
Oran Runon, kiun Ejet, kvankam ili plenumis 
la taskon, ne volis doni al ili.

ĴAZON FORPORTIS LA ORAN
RUNON AL LA ADRIATIKO

Medeja enŝipiĝis kun ili kaj ĉiuj kune 
fuĝis de Kolhida. La Argonaŭtoj devis kontraŭ 
kurente remi sur Danubo, ĝis Adriatiko. Tie 
ili albordiĝis sur Loŝinj por refortiĝi sur tiu 
fascina insulo. Poste sekvante Padon kaj 
Ronon ili remis ĝis la Tirena Maro kaj travivis 
la vivdanĝerajn Seila kaj Haridba. Ĉe la 
Feakoj, por ĉesigi la persekutadon, Ĵazon 
edziĝis al Medeja. Sed tio ne signifis la 
finon de iliaj penoj. La tempesto elĵetis ilin 
al la tero de Libio kie ili manportis la ŝipon 
tra la dezerto ĝis tio kion ili kredis maro. 
Sed estis nur la lago de Triton. Sur Kreta ili 
devis batali kontraŭ kupra ogro, kiun la 
sorĉoj de Medeja igis sendanĝera.

Kaj finfine ili atingis Grekion. Por ne perdi 
forton kaj kuraĝon, amikecon kaj pretecon 
helpi unu la alian, bravecon kaj lertecon, 
Heraklo proponis organizi kunajn ludojn ĉiun 
kvaran jaron. La herooj povis tiel mezuri 
siajn kapablojn. Tiel en Elida okazis la unuaj 
ludoj, dediĉataj al Zeus de Olimpo, nomitaj 
Olimpikaj ludoj. La ludojn ĉesigis en 394 
p.k. la imperiestro Teodozio, kaj kio okazis 
pri la Ora Runo, neniu scias. Perdiĝis la 
spuro...

Sed venu al la 3a MIRO 
por helpi al ni serĉi ĝin!

Mila Bečka

LASTA NOVAĴO 
PRI MIRo

Al ĉiuj partoprenantaj de MIRo Itala 
Esperantista Junularo garantias eblecon 
partopreni IJF-on (kiu okazas tuj post 
MIRo) laŭ kondiĉoj de la unua 
aliĝperiodo (tio signifas la 
malpligrandan prezon) sendepende 
kiam ili aliĝos por IJE. Cetere, IEJ 
kaj KEJA klopodas organizi komunan 
karavanon de MIRo-ejo al IJF-ejo ĉar 
tiuj du renkontiĝoj sinsekvas kaj 
tiusence indas helpi al partoprenantoj 
de ambaŭ renkontiĝoj.*
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LIBROSERVO Kroatia Esperanto Ligo 
Amruševa 5/1 
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